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يموت طفل قبل الأوان كل اأربع دقائق على ُطُرق هذا العالم. 

العديد منهم  اإ�صابة  الآخرين، وتكون  الأطفال  وي�صاب مئات 

خطيرة.

ع�سر ا�سرتاتيچيات 

للحفاظ على 

�سالمة الأطفال 

على الطريق

v3_15112_Keeping Children Safe on the Road_ar.indd   2 5/5/15   11:24 AM



3 ع�سر ا�ستراتيجيات للحفاظ على �سالمة الأطفال على الطريق

v3_15112_Keeping Children Safe on the Road_ar.indd   3 5/5/15   11:24 AM



ع�سر ا�ستراتيجيات للحفاظ على �سالمة الأطفال على الطريق4

ق هذا العالم. وي�صاب مئات المقدمة
ُ
يموت طفل قبل الأوان كل ثالث دقائق على ُطر

الأحداث  العديد منهم خطيرة. وت�صبب هذه  اإ�صابة  الأطفال الآخرين، وتكون 

الأليمة معاناة وحزن ل حد لهما، كما تت�صبب في بع�ض الأحيان في �صعوبات 

اقت�صادية لالأ�صر والأ�صدقاء. وف�صاًل عن ذلك، فاإنها تكلف المجتمعات موارد 

ثمينة كان من الممكن اإنفاقها في الت�صدي لتحديات �صحية وتنموية ملحة 

اأخرى. 

يت�صبب فيها  التي  الماآ�صي  لهذه  الذين يروحون �صحية  الأطفال  والعديد من 

الإن�صان، من الفقراء. ولذا فاإن محاولت الت�صدي لم�صكلة �صالمة الأطفال على 

ا 
ً
الطرق ترتبط ارتباًطا وثيًقا بمفهوم العدالة الجتماعية، وينبغي اأن تكون جزء

من الجهود العالمية الرامية اإلى الحد من الفقر. 

ا اإلى ا�صتخدام المركبات ذات المحركات 
ً
وفي البلدان التي ت�صهد تحوًل �صريع

- والتي ينتمي اأكثرها اإلى البلدان المتو�صطة الدخل - ُتن�صاأ الطرق دون اإيالء 

العناية الواجبة بالمجتمعات المحلية التي تمر من خاللها. وكان ذلك ينطبق 

ا على البلدان المرتفعة الدخل في الما�صي. وهناك حاجة ما�صة اإلى تغيير  اأي�صً

العقلية ل�صمان اأن الطرق في كل مكان تلبي احتياجات جميع من ي�صتخدمها 

�صاة 
ُ
�صة للحوادث مثل الم

َّ
وتكفل و�صالمتهم، بما في ذلك الأطفال والفئات المعر

وراكبي الدراجات الهوائية والدراجات النارية. 

اأنماط  تعزيز  ا في 
ً
المبذولة حالي الجهود  تنجح  ا كي 

ً
التغيير لزم عد هذا 

ُ
وي

من  وغيرها  الهوائية  الدراجات  وركوب  الم�صي  فمزاولة  ال�صحية.  المعي�صة 

ا على الحد من م�صكلة زيادة الوزن والبدانة 
ً
الأن�صطة البدنية التي ت�صاعد كثير

لدى الأطفال �صتحتم عليهم ا�صتخدام الطرق. ولن يميل الأطفال اإلى ا�صتخدام 

الطرق ولن ي�صمح الآباء والأمهات وغيرهم من مقدمي الرعاية لالأطفال بذلك، 

اإل اإذا كانت الطرق ماأمونة. 

التي  المخاطر  من  الوا�صع  للطيف  للت�صدي  كاٍف  واحد  تدبير  هناك  ولي�ض 

يتعر�ض لها الأطفال على الطرق، ومع ذلك، فهناك خطوات يمكن اأن تتخذها 

الأ�صر والمجتمعات المحلية والبلدان لتح�صين �صالمة الأطفال على الطرق. وفي 

ال يوجد خطر أشد من 
خطر حوادث المرور على 

حياة األطفال البالغين 
من العمر 15–17 عاًما.
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5 ع�سر ا�ستراتيجيات للحفاظ على �سالمة الأطفال على الطريق

والإ�صابات  الوفيات  معدل  في  التراجع  من  قدر  اأكبر  �صهدت  التي  البلدان 

الناجمة عن حوادث المرور، ثبت اأن القوانين القوية واإنفاذها ال�صارم وتح�صين 

فر عقد العمل من اأجل ال�صالمة 
ِّ
ماأمونية الطرق والمركبات تاأتي بنتيجة. ويو

هذه  لتنفيذ  النطاق  وا�صع  ا 
ً
اإطار المتحدة،  لالأمم   2020-2011 الطرق  على 

الإجراءات وغيرها للحفاظ على �صالمة الأطفال على الطريق.

كم طفل يلقى حتفه في حوادث المرور �صنوًيا 

حول العالم؟

ا نتيجة لحوادث المرور حول العالم، اأي اأكثر من 
ً
 �صنوي

1
يموت 186300 طفل

ا. وبالفعل فاإن الإ�صابات الناجمة عن حوادث الطرق ُتعد �صمن 
ً
500 طفل يومي

على  اأعمارهم  تزيد  الذين  الأطفال  بين جميع  الأولى  الأربعة  الوفاة  اأ�صباب 

خم�ض �صنوات.

الطفل هو �صخ�ض يقل عمره عن 18 عاًما وفًقا لتعريف اتفاقية حقوق الطفل.  1

الحقائق

ترتيب اأ�صباب الوفيات بين الأطفال دون الثامنة ع�صرة من العمر، 

في العالم، 2012.

15-17 �صنة10-14 �صنة5-9 �صنواتدون 5 �صنوات

الم�صاعفات الناجمة 1

عن البت�صار 
اأمرا�ض الإ�صهال

الأيدز والعدوى 

بفيرو�صه

الإ�صابات الناجمة 

عن حوادث المرور

حالت عدوى القناة 2

التنف�صية ال�صفلى 

حالت عدوى القناة 

التنف�صية ال�صفلى
اإيذاء النف�ضاأمرا�ض الإ�صهال

الختناق/الر�صوخ 3

اأثناء الولدة
التهاب ال�صحايا

الإ�صابات الناجمة 

عن حوادث المرور
العنف بين الأفراد

اأمرا�ض الإ�صهال4
الإ�صابات الناجمة 

عن حوادث المرور

حالت عدوى القناة 

التنف�صية ال�صفلى

الأيدز والعدوى 

بفيرو�صه

الم�صدر: منظمة ال�صحة العالمية، التقديرات ال�صحية العالمية، 2014
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ع�سر ا�ستراتيجيات للحفاظ على �سالمة الأطفال على الطريق6

ا لحتمالت  اإلى اأي بلدان ينتمي الأطفال الأكثر تعر�صً

الوفاة اأو الإ�صابة الناجمة عن حوادث المرور؟

اإن التحدي المتعلق بال�صالمة على الطرق مطروح على ال�صعيد العالمي، ومع 

ا لحتمالت الوفاة نتيجة لحوادث الطرق يعي�صون  ذلك فالأطفال الأ�صد تعر�صً

في بلدان العالم المنخف�صة والمتو�صطة الدخل، حيث تحدث 95% من وفيات 

الأطفال الناجمة عن حوادث الطرق. وتختلف المعدلت على �صعيد الأقاليم. 

فقيرة  اأو�صاط  اإلى  ينتمون  الذين  الأطفال  يتعر�ض  البلدان،  داخل  وحتى 

لم�صتويات اأعلى من المخاطر.

ما هي العوامل المتعلقة بالعمر ونوع الجن�س التي 

تحدد مدى تعر�س الطفل لمخاطر حوادث المرور؟ 

البنين  ولكن  المرور.  حوادث  لمخاطر  الأعمار  جميع  في  الأطفال  يتعر�ض 

عتقد اأن 
ُ
ا. وي

ً
يمثلون �صعف البنات الذين يموتون نتيجة لحوادث المرور تقريب

ارتفاع م�صتوى المخاطر بالن�صبة اإلى البنين يعود اإلى زيادة تعر�صهم لحركة 

�صن  في  ول�صيما  البنات  من  اأكثر  المخاطرة  اإلى  البنين  ميل  واإلى  المرور، 

المراهقة.

ما الذي يجعل الأطفال �صديدي التعر�س لحوادث المرور؟

من  يحد  لالأطفال  والجتماعي  والإدراكي  الج�صماني  النمو  اكتمال  عدم  اإن 

ا لق�صر 
ً
قدراتهم، ويجعلهم اأكثر عر�صة لحوادث المرور مقارنة بالبالغين. ونظر

قامتهم، ت�صعب على الأطفال روؤية المرور من حولهم وي�صعب على �صائقي

 التفاوت الإقليمي في معدل الوفيات الناجمة عن حوادث المرور 

)لكل 100000 ن�صمة، في العالم، 2012. عام 2012. 

الأمريكتاناأفريقيا

 �صرق 

اأوروباالمتو�صط

جنوب �صرق 

اآ�صيا

غرب المحيط 

العالمالهادئ

البلدان 

المرتفعة 

الدخل

البلدان 

المنخف�صة 

والمتو�صطة 

الدخل

البلدان 

المرتفعة 

الدخل

البلدان 

المنخف�صة 

والمتو�صطة 

الدخل

البلدان 

المرتفعة 

الدخل

البلدان 

المنخف�صة 

والمتو�صطة 

الدخل

البلدان 

المرتفعة 

الدخل

البلدان 

المنخف�صة 

والمتو�صطة 

الدخل

البلدان المنخف�صة 

والمتو�صطة الدخل

البلدان 

المرتفعة 

الدخل

البلدان 

المنخف�صة 

والمتو�صطة 

الدخل

البلدان 

المرتفعة 

الدخل

البلدان 

المنخف�صة 

والمتو�صطة 

الدخل

6.315.63.96.98.511.22.95.66.92.05.73.49.1

الم�صدر: منظمة ال�صحة العالمية، التقديرات ال�صحية العالمية، 2014
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7 ع�سر ا�ستراتيجيات للحفاظ على �سالمة الأطفال على الطريق

المركبات وغيرهم من المارة روؤيتهم. وف�صاًل عن ذلك، فعندما ي�صاب الأطفال 

في حوادث الطرق، تزداد احتمالت اإ�صابات الراأ�ض الخطيرة التي يتعر�صون 

ا لأن عظام روؤو�صهم مازالت لينة. وقد يواجه الأطفال ال�صغار �صعوبة 
ً
لها نظر

في تاأويل مختلف الم�صاهد التي يرونها والأ�صوات التي ي�صمعونها، ما قد يوؤثر 

على حكمهم على مدى قرب المركبات المتحركة و�صرعتها واتجاهها. كما اأن 

الأطفال قد يكونون مندفعين، وبما اأن مدة النتباه لديهم ق�صيرة، فاإن ذلك 

يعني اأنهم يبذلون الجهد في الت�صدي لأكثر من تحٍد واحد في الوقت ذاته. ومع 

نمو الأطفال وبلوغهم مرحلة المراهقة ي�صبحون اأكثر ا�صتعداًدا للمخاطرة، ما 

يعر�ض �صالمتهم على الطريق للخطر.

ما هي و�صائل النقل التي ت�صبب اأكبر قدر من مخاطر 

تعر�س الأطفال لحوادث المرور؟ 

قد يكون من الم�صتغرب اأن 38% من الأطفال الذين ي�صابون اأو يموتون على 

ا من الم�صاة. ففي البلدان المنخف�صة والمتو�صطة الدخل 
ً
الطرق في العالم �صنوي

التي ت�صهد معظم هذه الوفيات، يم�صي الأطفال على الطرق التي ي�صير عليها 

اإلى  مزيج من و�صائل النقل - وينطلق بع�صها ب�صرعة كبيرة - والتي تفتقر 

الهياكل الأ�صا�صية مثل الأر�صفة والأماكن المخ�ص�صة لعبور الم�صاة وحواجز 

الأمان. ويمثل الأطفال على متن ال�صيارات 36% من الأطفال الذين يالقون 

حتفهم. ومعظم هوؤلء الأطفال ينتمون اإلى البلدان المرتفعة الدخل. ويتعر�ض 

من  اأكبر  لقدر  لل�صيارة  الخلفي  اأو  الأمامي  المقعد  في  الجال�صون  الأطفال 

المخاطر اإذا كانوا غير مقيدين. اأما الن�صبة المتبقية من الأطفال الذين يموتون 

اأو  ا فتتكون من الأطفال الذين يركبون الدراجات الهوائية 
ً
على الطرق �صنوي

الدراجات النارية، دون ا�صتخدام الخوذة في معظم الأحيان، اأو الذين يقودون 

هذه الدرجات باأنف�صهم.

على صعيد العالم، يبلغ 
معدل وفيات األطفال 

الناجمة عن حوادث الطرق 
في البلدان المنخفضة 

والمتوسطة الدخل ثالثة 
أضعاف هذا المعدل في 
البلدان المرتفعة الدخل
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ع�سر ا�ستراتيجيات للحفاظ على �سالمة الأطفال على الطريق8

عشر 
استراتيچيات 
للحفاظ على 

سالمة األطفال 
على الطريق

ا �صالمة الأطفال عليها. وت�صلط الخطة  اإن �صالمة الجميع على الطرق �صتعني اأي�صً

العالمية لعقد العمل من اأجل ال�صالمة على الطرق 2011-2020 ال�صوء على 

اإلى  ما يلزم تنفيذه من اأجل تح�صين ال�صالمة على الطرق للجميع. وبالن�صبة 

الحكومات، ي�صمل ذلك اإ�صدار الت�صريعات ب�صاأن المخاطر الرئي�صية مثل ال�صرعة، 

والقيادة تحت تاأثير الكحول، والخوذ، واأحزمة المقاعد، والمقاعد المخ�ص�صة 

لالأطفال، واإنفاذ القوانين القائمة، واإن�صاء ال�صوارع، واإلزام الم�صنعين باإنتاج 

ال�صريعة  الرعاية  لتقديم  الُنظم  واإن�صاء  الأمان،  بو�صائل  مزودة  مركبات 

على  تركز  اإ�صافية  اإجراءات  اتخاذ  اأن  كما  الطوارئ.  حالت  في  للم�صابين 

الأطفال ب�صفة خا�صة من �صاأنه اأن ي�صاعد على حمايتهم اأثناء مرورهم على 

الطرق. وتمثل ال�صتراتيچيات الع�صرة المو�صحة فيما يلي اأف�صل ال�صتراتيچيات 

المعروفة للمحافظة على �صالمة الأطفال على الطريق، ول�صيما عند تنفيذها 

كحزمة من التدابير.

 الم�صاة

)%38(

ن�صبة الوفيات 

الناجمة عن حوادث 

الطرق بين الأطفال*، 

ح�صب الأ�صباب، في 

العالم، 2010

 ركاب ال�صيارات

)%36(

 راكبو الدراجات 

 النارية

)%14(

 راكبو 

 الدراجات الهوائية

)%6(

 غيرهم

)%7(

الم�صدر: معهد القيا�صات والتقييم في المجال ال�صحي، 2010

*الأطفال دون التا�صعة ع�صرة من العمر
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9 ع�سر ا�ستراتيجيات للحفاظ على �سالمة الأطفال على الطريق

2

1
e مكافحة ال�صرعة

ال�صرعة من العوامل الم�صاهمة في نحو ثلث حوادث المرور المميتة في  ُتعد 

البلدان المرتفعة الدخل، وفي ن�صبة ت�صل اإلى ن�صف هذه الحوادث في البلدان 

المنخف�صة والمتو�صطة الدخل. وتوؤدي الطرق الطويلة والم�صتقيمة التي تمر من 

اإلى  كبيرة،  ب�صرعة  القيادة  تتيح  والتي  وال�صركات  والمنازل  المدار�ض  اأمام 

تعري�ض الأطفال لقدر كبير من المخاطر. ومن �صاأن ال�صتراتيچيات التالية اأن 

تحد من ال�صرعة: 

• تحديد ال�صرعة الق�صوى المالئمة لوظيفة كل طريق واإنفاذها،	

• تحديد 30 كيلومتر في ال�صاعة كحد اأق�صى لل�صرعة على الطرق التي 	

ت�صتخدمها اأعداد كبيرة من الم�صاة،

• اإنفاذ حدود ال�صرعة الق�صوى بوا�صطة ا�صتخدام اأجهزة الت�صوير الآلي 	

لر�صد ال�صرعة،

• اإن�صاء الطرق اأو تعديلها بحيث تكون مزودة بو�صائل الحد من ال�صرعة مثل 	

اإ�صارات المرور والدواوير والمطبات ال�صطناعية. 

f الحد من حالت القيادة تحت تاأثير الكحول

ا على 
ً
ا كبير

ً
يمثل الأ�صخا�ض الذين يمار�صون القيادة تحت تاأثير الكحول خطر

الأطفال �صواء اأكان الأطفال من الم�صاة اأو راكبي الدراجات الهوائية اأو ركاب 

ال�صيارات. ول يوؤدي ا�صتهالك الكحول قبل القيادة اإلى زيادة احتمالت وقوع 

اأو  الوفاة  احتمالت  زيادة  اإلى  ا  اأي�صً ويوؤدي  بل  فح�صب،  المرور  حوادث 

الإ�صابة الخطيرة الناجمة عن تلك الحوادث. وتزداد احتمالت وقوع حوادث 

نحو  ال�صائق  دم  في  الكحول  تركيز  ن�صبة  تبلغ  عندما  كبيرة  زيادة   المرور 

0.04 غرام/دي�صيلتر. 

الإطار: ”is plenty 20” في بع�س مناطق المملكة المتحدة

خالل ال�صنوات الع�صرين الما�صية، فر�ض حد اأق�صى لل�صرعة 20 ميل في ال�صاعة )نحو 30 كيلومتر في ال�صاعة( 

في الطرق المحيطة بالمدار�ض والمنازل في لندن بالمملكة المتحدة. وف�صاًل عن فر�ض هذا الحد الأق�صى لل�صرعة، 

�صعت هياكل اأ�صا�صية مثل المطبات ال�صطناعية وعوائق الطرق )خلق منعطفات اإ�صافية على الطريق( على هذه 
ُ
و

الطرق نف�صها. وقد ا�صتفاد الأطفال منذ اإن�صاء هذه المناطق التي اأطلق عليها م�صمى ”is plenty 20”، حيث انخف�ض 

معدل الوفيات بين الم�صاة بن�صبة 46% ومعدل الوفيات بين �صائقي الدراجات الهوائية بن�صبة 28% خالل 

الفترة 2006-1987.

الحد من سرعة المركبات 
يكتسي أهمية بالغة 

لحماية سالمة األطفال 
على الطريق
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وال�صتراتيچيات التالية من �صاأنها اأن تحد من القيادة تحت تاأثير الكحول:

• فر�ض حد اأق�صى لن�صبة تركيز الكحول في الدم 0.05 غرام/دي�صيلتر اأو 	

اأقل، وخف�ض الحد الأق�صى اإلى 0.02 غرام/دي�صيلتر اأو اأقل بالن�صبة اإلى 

ال�صائقين من ال�صباب.

• اإنفاذ القوانين المتعلقة بالقيادة تحت تاأثير الكحول باإن�صاء نقاط 	

تفتي�ض للتاأكد من عدم ال�صكر واإجراء اختبارات ع�صوائية لقيا�ض الكحول 

في الزفير، 

• فر�ض قيود على بيع الكحول بو�صع ت�صريعات تحدد ال�صن الأدنى لل�صراء، 	

وتنظيم اأنواع المن�صاآت التي تبيع الكحول و�صاعات عملها، 

• والحد من ت�صويق الكحول لالأطفال.	

g ا�صتخدام راكبي الدراجات الهوائية والدراجات 
النارية للخوذ 

عد ا�صتخدام الخوذة اأف�صل ال�صتراتيچيات المفردة للحد 
ُ
بالن�صبة اإلى الأطفال ي

من مخاطر اإ�صابة الراأ�ض اأثناء ركوب الدراجات الهوائية اأو الدراجات النارية. 

ال�صحيح  ال�صتخدام  يقلل  الهوائية  الدراجات  راكبي  الأطفال  اإلى  وبالن�صبة 

للخوذة من مخاطر اإ�صابة الراأ�ض بن�صبة 69%، اأما بالن�صبة اإلى الأطفال راكبي 

الدراجات النارية فيقلل ال�صتخدام ال�صحيح للخوذة من مخاطر الوفاة بن�صبة 

40% ومن مخاطر الإ�صابة الخطيرة في الراأ�ض بن�صبة تزيد على 70%. ومن 
�صاأن ال�صتراتيچيات التالية اأن ت�صمن ا�صتخدام الخوذ: 

• �صن القوانين التي تن�ض على نوع وقيا�ض خوذ راكبي الدراجات النارية 	

لكل فئة عمرية،

تتضاعف احتماالت تعرض 
السائقين من الشباب 

الذين يفتقرون إلى الخبرة 
والذين تبلغ نسبة تركيز 

الكحول في الدم لديهم 
0.05 ديسيلتر/غرام، 
لحوادث الطرق مرتين 

ونصف مقارنة بالسائقين 
األكبر سًنا واألوسع خبرة.

الإطار: ا�صتخدام الأطفال للخوذ في فييت نام

في نهاية عام 2007، مررت حكومة فييت نام قانوًنا يفر�ض ا�صتخدام الخوذ على جميع �صائقي الدراجات النارية 

وركابها، بما في ذلك الأطفال. وبعد اعتماد القانون زادت معدلت ا�صتخدام الخوذ بن�صبة تزيد على 90%. وكانت 

النتيجة انخفا�ض عدد اإ�صابات الراأ�ض والوفيات الناجمة عن حوادث ت�صادم الدراجات النارية. ومع ذلك، لم 

ي�صمح القانون لل�صرطة باإنفاذ ا�صتخدام الخوذ بين الأطفال دون الرابعة ع�صرة من العمر، كما لم ي�صمح بفر�ض 

عقوبات على البالغين لعدم ا�صتخدم الأطفال تحت رعايتهم للخوذ. ونتيجة لذلك، ظلت معدلت ا�صتخدام الأطفال 

للخوذ منخف�صة حيث لم تتجاوز 40%. ولكن القانون تغير في ني�صان/اأبريل 2010 لل�صماح باإنفاذ القانون بين 

الأطفال الذين تزيد اأعمارهم على �صت �صنوات وو�صع م�صوؤولية ذلك على عاتق ال�صائقين. واأ�صفر ذلك عن زيادة 

معدل ا�صتخدام الخوذ بين الأطفال اإلى 56% خالل الفترة من عام 2010 اإلى عام 2013.
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• ا لت�صنيع الخوذ، ت�صمن مالءمتها 	
ً
و�صع معايير معترف بها دولي

لالأطفال،

• �صمان توافر خوذ الدراجات النارية وي�صر تكلفتها لمن يحتاجون اإليها،	

• دعم مبادرات المجتمع المحلي التي ت�صتهدف الأطفال عن طريق توعية 	

الآباء والأمهات ب�صاأن ا�صتخدام الخوذ الخا�صة بالدراجات الهوائية 

والدراجات النارية، وتوفير الخوذ المجانية اأو المخف�صة الأ�صعار 

لالأطفال.

i تقييد الأطفال داخل المركبات

هناك طيف من و�صائل تقييد ركاب المركبات من الأطفال لحمايتهم. وت�صمل 

هذه الو�صائل مقاعد ال�صيارات للر�صع، ومقاعد ال�صيارات لالأطفال، والمقاعد 

عزِّزة« لالأطفال الأكبر �صًنا، واأحزمة المقاعد، ويتوقف ا�صتخدامها على �صن 
ُ
»الم

عزِّزة تخفِّ�ض من 
ُ
الم المقاعد  اأن  اإلى  التقديرات  وت�صير  الطفل ووزنه وطوله. 

مخاطر الإ�صابات الوخيمة لدى الأطفال البالغين من العمر من اأربع اإلى �صبع 

�صنوات عند وقوع حوادث الطرق بن�صبة 59%، مقارنة با�صتخدام اأحزمة الأمان 

فقط. ومن �صاأن ال�صتراتيچيات التالية اأن تزيد من الإقبال على و�صائل تقييد 

الأطفال وا�صتخدامها على النحو ال�صحيح: 

• �صن واإنفاذ القوانين التي تن�ض على ا�صتخدام و�صائل تقييد الأطفال في 	

المركبات الخا�صة،
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• ا لت�صنيع و�صائل تقييد الأطفال، 	
ً
و�صع معايير معترف بها دولي

• �صمان توافر و�صائل تقييد الأطفال وي�صر تكلفتها لمن يحتاجون اإليها،	

• اإلزام م�صنعي المركبات بتزويد جميع المركبات الخا�صة بو�صائل تثبيت 	

مقاعد الأطفال، مثل ُنظم تثبيت ISOFIX التي تثبت و�صائل تقييد 

الأطفال في اأماكنها، 

• تعزيز خطط القرو�ض الخا�صة بو�صائل تقييد الأطفال وتوعية الأ�صر 	

ب�صاأن كيفية ا�صتخدام هذه الو�صائل. 

j تح�صين قدرة الأطفال على روؤية الآخرين وروؤية 
الآخرين لهم 

جميع  ل�صالمة  الأ�صا�صية  ال�صروط  من  الأ�صخا�ض  بين  المتبادلة  الروؤية  ُتعد 

ا لق�صر قامتهم. 
ً
م�صتخدمي الطرق، ولكنها تزداد اأهمية بالن�صبة اإلى الأطفال نظر

ويمكن ا�صتخدام ال�صتراتيچيات التالية من اأجل تح�صين الروؤية: 

• ارتداء مالب�ض بي�صاء اأو ذات األوان فاتحة،	

• ا�صتخدام �صرائط عاك�صة لل�صوء على المالب�ض اأو الأغرا�ض مثل حقائب 	

الظهر،

ض  في العموم، تخفِّ
وسائل تقييد األطفال 

احتماالت الوفاة الناجمة 
عن حوادث المرور بنسبة 

70% تقريًبا بين الرضع، 
وبنسبة تتراوح بين %54 

و 80% بين األطفال 
الصغار.
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• ت�صكيل »حافالت الم�صاة«، وهي تدخالت يتولى فيها متطوعون من 	

البالغين مرافقة مجموعات من الأطفال الذين يلب�صون معاطف عاك�صة 

لل�صوء ويمرون بم�صارات محددة،

• تعيين حرا�ض لعبور الطريق يلب�صون معاطف عاك�صة لل�صوء ويتخذون 	

مواقعهم حول المدار�ض، 

• ا�صتخدام الم�صابيح الأمامية للدراجات وعاك�صات ال�صوء الأمامية 	

والخلفية والخا�صة بالعجالت،

• ا�صتخدام الم�صابيح النهارية في الدراجات النارية والمركبات،	

• التاأكد من خلو ال�صوارع من العوائق على قدر الم�صتطاع وتعزيز اإ�صاءة 	

ال�صوارع. 

k تح�صين الهياكل الأ�صا�صية للطرق

في الما�صي، كانت الطرق تن�صاأ في المقام الأول من اأجل و�صائل النقل ذات 

المحركات، دون مراعاة لحتياجات المجتمعات المحلية التي تمر من خاللها. 

الأ�صا�صية  الهياكل  وتح�صين  الجديدة  للطرق  الأ�صا�صية  الهياكل  اإن�صاء  ولكن 

عزز اإمكانية الحياة في هذه 
ُ
للطرق القائمة مع مراعاة ال�صالمة من �صاأنه اأن ي

وت�صمل  المرور.  لحوادث  الأطفال  تعر�ض  مخاطر  من  ويحد  المجتمعات 

ا�صتراتيچيات تعزيز الهياكل الأ�صا�صية للطرق ما يلي: 

• تنفيذ التدابير المادية مثل اإ�صارات المرور والدواوير والمطبات 	

ال�صطناعية ومناطق عبور الم�صاة وكباري الم�صاة والجزر الو�صطى 

واإ�صاءة ال�صوارع المزدحمة، 

• الف�صل بين الأنواع المختلفة من م�صتخدمي حركة المرور والطرق 	

بوا�صطة اآليات مثل اأر�صفة الم�صاة المرتفعة، والحارات المرورية 

المخ�ص�صة للم�صاة وراكبي الدراجات الهوائية، والحواجز الو�صطى لعزل 

حركة مرور المركبات التي ت�صير في اتجاهات مختلفة،

• اإن�صاء مناطق خالية من ال�صيارات لتعزيز �صالمة الم�صاة،	

من المعروف أن المصابيح 
النهارية في الدراجات 
النارية تخفض معدالت 

حوادث المرور في أوساط 
هذه الفئة بنسبة %29.

الإطار: ال�صالمة في المناطق المحيطة بالمدار�س في كينيا

ا للحفاظ على �صالمة الأطفال. وفي نيفا�صا 
ً
عد توفير بيئة ماأمونة في المناطق المحيطة بالمدار�ض �صروري

ُ
ي

بكينيا اتخذت ال�صلطات المحلية عدًدا من الخطوات في �صبيل تح�صين ال�صالمة في المناطق المحيطة بالمدار�ض. 

وت�صمل هذه الخطوات مناطق عبور الم�صاة، والم�صارات المخ�ص�صة للم�صاة وراكبي الدراجات، والمطبات 

ال�صطناعية، وخف�ض الحدود الق�صوى لل�صرعة اإلى 30 كم/�صاعة واإنفاذها، وزيادة الروؤية عن طريق تح�صين 

اإ�صاءة ال�صوارع، وتعزيز اإمكانية روؤية الأطفال بالت�صجيع على ا�صتخدام حقائب الظهر العاك�صة لل�صوء، وتوفير 

الإ�صراف المالئم عن طريق حرا�ض عبور الم�صاة.
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• اعتماد مناطق ال�صالمة حول المدار�ض التي ت�صمل مجموعة من التدابير 	

الرامية اإلى الحد من ال�صرعة، ومناطق خالية من ال�صيارات، وموا�صع 

ماأمونة لنزول الركاب و�صعودهم، وحرا�ض لعبور الطريق،  

• زيادة الوقت المخ�ص�ض لعبور الم�صاة في التقاطعات المزودة باإ�صارات 	

المرور التي تقع بالقرب من المدار�ض، 

• تحديد مناطق اللعب لالأطفال بعيًدا عن الطريق، 	

• ال�صتثمار في و�صائل النقل العام الماأمونة.	

l تكييف ت�صميم المركبات

ثلى للمركبات اأن ت�صهم في �صالمة الأطفال 
ُ
في اإمكان الت�صاميم والمعايير الم

الهوائية  الدراجات  راكبو  الأطفال  ذلك  في  بما  وخارجها،  المركبات  داخل 

والدراجات النارية. وتحتوي المركبات على العديد من تدابير ال�صالمة التي 

تخ�ض  التدابير  هذه  بع�ض  ولكن  الطرق،  م�صتخدمي  لجميع  الحماية  تكفل 

الأطفال تحديًدا اأو ُتعد اأقدر على الحد من المخاطر التي يتعر�ض لها الأطفال 

مقارنة بالبالغين. وتت�صمن هذه ال�صتراتيچيات ما يلي: 

• فر�ض الإلزام بتركيب مناطق التغ�صن لمت�صا�ض طاقة ال�صدمات 	

وحماية الركاب داخل المركبات في حال وقوع حوادث المرور، 

• ا بالم�صاة،	
ً
اإعادة ت�صميم واجهة ال�صيارات بحيث تكون اأقل اإ�صرار
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• تجهيز المركبات باأجهزة الت�صوير واأجهزة الإنذار الم�صموع التي يمكنها 	

الك�صف عن الأج�صام ال�صغيرة التي ل يمكن روؤيتها بوا�صطة مراآة الروؤية 

الخلفية، 

• تركيب الُنظم التي تعطل ت�صغيل المركبة عند الك�صف عن الكحول في زفير 	

ال�صائق في مركبات الأ�صخا�ض الذين �صبقت اإدانتهم بالقيادة تحت تاأثير 

الكحول. 

m الحد من المخاطر التي يتعر�س لها ال�صائقون من 
ال�صباب

عزى 
ُ
ا. وي

ً
في بع�ض البلدان ي�صمح لالأطفال بالقيادة في �صن ل تتجاوز 15 عام

عدد كبير من حوادث المرور في العالم اإلى ال�صائقين من ال�صباب المبتدئين. 

وت�صمل العوامل الم�صاهمة ال�صرعة والقيادة تحت تاأثير الكحول اأو المخدرات 

وكتابة الن�صو�ض الإلكترونية اأثناء القيادة. وقد يوؤدي فر�ض المزيد من القيود 

على القيادة، مثل تلك التي تنطوي عليها برامج الترخي�ض التدريجي لل�صائقين، 

ا بقدر كبير. 
ً
اإلى خف�ض معدل حوادث الطريق والوفيات الناجمة عنها عموم

ال�صائق  اإلى مراحل، بحيث يتمكن  ا ينق�صم 
ً
ا تدريجي

ً
البرامج نهج وتتبع هذه 

المبتدئ من اكت�صاب الخبرة من خالل ممار�صته للقيادة في اإطار حدود معينة، 

منح جميع المتيازات الخا�صة بالقيادة. ومن �صاأن برامج الترخي�ض 
ُ
اإلى اأن ي

ا على 
ً
ا كبير

ً
التدريجي لل�صائقين التي تنفذ ال�صتراتيچيات التالية اأن تحقق اأثر

�صالمة الأطفال: 

• خف�ض ن�صبة تركيز الكحول في الدم الم�صموح بها لل�صائقين من ال�صباب 	

والمبتدئين، 

• القيادة في �صحبة �صخ�ض بالغ م�صوؤول لفترة زمنية معينة اأثناء تعلم 	

القيادة،

• و�صع قيود على القيادة الليلية وا�صطحاب الركاب، 	

• الت�صدد ب�صاأن عدم الت�صامح مع المخالفات المرورية، بما في ذلك كتابة 	

الن�صو�ض الإلكترونية اأثناء القيادة.

برامج الترخي�س التدريجي لل�صائقين في اأ�صتراليا

في تموز/يوليو 2007، عمدت مدينة كوين�صزلند باأ�صتراليا اإلى تعزيز برنامج الترخي�ض التدريجي لل�صائقين كي 

ا، وزيادة عدد �صاعات القيادة الخا�صعة لإ�صراف الأم اأو 
ً
ي�صمل تمديد فترة التعلم من �صتة اأ�صهر اإلى اثنى ع�صر �صهر

الأب اأو اأحد المتخ�ص�صين اإلى 100 �صاعة، وا�صتكمال ع�صر �صاعات من القيادة الليلية. وف�صاًل عن ذلك، ي�صمل 

البرنامج جوانب �صريحة تتوجه اإلى ال�صائقين �صعيفي التركيز عن طريق حظر ا�صتخدام الهواتف المحمولة على 

�صبيل المثال. وفي النظام الحالي، ينبغي الإ�صهاد على �صاعات القيادة في �صجل خا�ض وتقديمه قبل الخ�صوع 

لختبار القيادة العملي.

في األماكن التي توجد 
فيها هذه البرامج، تراجع 
معدل حوادث المرور بين 

هذه الفئة بنسبة تصل 
إلى %46. 
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n تقديم الرعاية المالئمة لالأطفال الم�صابين 

عد تعزيز خدمات الرعاية الطارئة والتاأهيل في البالد اأف�صل النهوج لتح�صين 
ُ
ي

الح�صائل الخا�صة بجميع �صحايا حوادث المرور، ومع ذلك فهناك اعتبارات 

رعاية  لتح�صين  الرئي�صية  ال�صتراتيچيات  وت�صمل  تحديًدا.  بالأطفال  خا�صة 

الأطفال الم�صابين ما يلي:

• تقديم التوعية لمقدمي الرعاية والمعلمين ب�صاأن اتخاذ الإجراءات 	

الماأمونة والفورية ل�صتقرار حالت الإ�صابة، وو�صع خطط م�صبقة 

لت�صغيل الُنظم الر�صمية وغير الر�صمية لنقل الأطفال الم�صابين اإلى مرافق 

الرعاية،

• تدريب مقدمي الرعاية في المرحلة ال�صابقة لدخول الم�صت�صفى ومقدمي 	

الرعاية في المرافق على الفروق الف�صيولوجية بين الأطفال والبالغين، 

وكيفية الوفاء بالحتياجات العالجية المختلفة لالأطفال،

• حيثما توجد الُنظم الر�صمية للرعاية ال�صابقة لدخول الم�صت�صفى، تزويد 	

مركبات الإ�صعاف بمعدات واإمدادات طبية مالئمة لحجم الطفل، 

• جعل الم�صت�صفيات مالئمة لالأطفال اإلى اأق�صى حد ممكن لتقلي�ض 	

ال�صدمات الإ�صافية التي يتعر�ض لها الأطفال الم�صابون اإلى حدها 

الأدنى، 

• تح�صين خدمات التاأهيل الخا�صة بالأطفال تحديًدا، ول�صيما الو�صفات 	

الخا�صة بالتاأهيل في المنزل، بما في ذلك اإتاحة مراكز التاأهيل 

المجتمعي، 

• تح�صين اإتاحة خدمات الم�صورة من اأجل تخفيف الأثر النف�صي لالإ�صابات 	

الناجمة عن حوادث المرور على الأطفال واأ�صرهم، ومن اأجل معالجة 

العتبارات العملية، بما في ذلك الت�صاوؤلت ب�صاأن الم�صائل الت�صريعية 

والمالية.

o الإ�صراف على الأطفال على الطرق

يتمتع الأطفال بقدرة محدودة على تقييم المخاطر. ولذا يمكن لالأمهات والآباء 

ا في م�صاعدة الأطفال الذين 
ً
ا مهم

ً
وغيرهم من مقدمي الرعاية اأن يلعبوا دور

عد دورهم الإ�صرافي 
ُ
يحظون برعايتهم على تاأويل الأحداث التي تدور حولهم. وي

المعقدة  البيئة  في  الأطفال  �صالمة  �صمان  في  الخ�صو�ض  وجه  على  مفيًدا 

اأعاله،  المو�صحة  التدخالت  اأن يحل محل  للطرق. ول يمكن لالإ�صراف وحده 

اأن  �صمان  الإ�صراف  ي�صمل  وقد  عززها. 
ُ
وي الأخرى  التدابير  هذه  ل 

ِّ
يكم ولكنه 

ويلتزمون  المقاعد  واأحزمة  الأطفال  ومقاعد  الخوذ  ي�صتخدمون  الأطفال 

بفضل صغر السن 
والقدرة االستثنائية 

على التعافي، يستفيد 
األطفال من الرعاية 

المالئمة التوقيت 
والعالية الجودة 

لإلصابات أكثر من أي 
فئة أخرى.
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17 ع�سر ا�ستراتيجيات للحفاظ على �سالمة الأطفال على الطريق

�صبيل  على  بالمدار�ض،  المحيطة  ال�صالمة  لمناطق  المحددة  بالبروتوكولت 

المثال. و�صي�صاعد الإ�صراف اإلى جانب ال�صتراتيچيات الأخرى المو�صحة في 

هذه الوثيقة على الحد من احتمالت تعر�ض الأطفال لحوادث المرور.

بعيد.  حد  اإلى  منها  الوقاية  يمكن  المرور  حوادث  عن  الناجمة  الوفيات  اإن 

فالبلدان التي ح�صدت الإرادة ال�صيا�صية الالزمة لمعالجة هذه الم�صاألة قد اأثبتت 

ذلك، ونجحت بذا في اإنقاذ اأرواح مئات الآلف من الأطفال والحفاظ على موارد 

الوثيقة �صمن  المو�صحة في هذه  وطنية ل ح�صر لها. وُتعد ال�صتراتيچيات 

ال�صتراتيچيات الأبرز للحفاظ على �صالمة الأطفال على الطريق. واإذا ما ُنفذت 

ا في تحقيق اأهداف 
ً
ا كبير

ً
هذه ال�صتراتيچيات في جميع البلدان، �صت�صهم اإ�صهام

عقد العمل من اأجل ال�صالمة على الطرق 2011-2020 الذي يتمثل في اإنقاذ 

ا في تهيئة مجتمعات 
ً
ا كبير

ً
حياة 5 ماليين �صخ�ض. كما اأنها �صت�صهم اإ�صهام

والم�صتدام  الماأمون  النقل  تاأمين  وفي  للعي�ض  ومالءمة  حيوية  اأكثر  محلية 

ل�صالح جميع م�صتخدمي الطرق.

الخاتمة

v3_15112_Keeping Children Safe on the Road_ar.indd   17 5/5/15   11:25 AM



�صكر وتقدير

تتوجه منظمة ال�صحة العالمية بال�صكر اإلى الأ�صخا�ض التالية اأ�صماوؤهم لم�صاهمتهم في اإعداد هذه 

الوثيقة: ديفيد مدينغز ومارجي بيدن وتامتزا تورويان لإجراء البحث الذي ت�صتند اإليه الوثيقة، 

ترو وعدنان حيدر واأوليف كوبو�صينجي 
ّ
دة الأولية، وغايل ديبي

َّ
و�صينامون ديك�صون لإعداد الم�صو

واإتيين كروغ وجوان اأوزان - �صميث وهالة �صقر و�صامايبارن �صانتيكارن ودينث �صيثي وديفيد 

دة الأولية، ولورا �صمينكي 
َّ
�صليت وتوما�صز �صزيمان�صكي وليز تاونر وديفيد وارد لمراجعة الم�صو

ل�صياغة الوثيقة النهائية، وهيلين دوفاي�ض لدعم اإنتاج الوثيقة. وُتعرب المنظمة عن امتنانها 

للم�صاهمة المالية المقدمة من اتحاد ال�صيارات الدولي من اأجل اإعداد الوثيقة ون�صرها. 
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»إن مستقبل أي بلد 
يتمثل في سكانه من 

الشباب. ولذا، فليس في 
وسعنا أن نفقد أطفالنا 

نتيجة لحوادث المرور.«

الدكتورة مارغريت ت�صان،

المديرة العامة، 

منظمة ال�صحة العالمية.
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